
UCHWAŁA NR 52/2018 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie:  nieudzielenia rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych 

treningowych w SM „Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia 

w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. 

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego 

 

Na podstawie § 22 ust. 11 pkt c) i d) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Na podstawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z Rybnika, nie udziela się 

rekomendacji dla projektu pt. „Utworzenie mieszkań chronionych treningowych w SM 

„Południe” w Rybniku” planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPSL.10.02.02-IZ.01-

24-244/18, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego RPO 

WSL 2014-2020. 
 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
 

(-) Damian Mrowiec 
 



Uzasadnienie do Uchwały nr 52/2018 Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

 W związku z realizacją postanowień Strategii Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Zachodniego (zatwierdzonej uchwałą nr 7/2016 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 kwietnia 2016 r.) oraz 

porozumienia nr 11/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z  zakresu realizacji 

instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ze zm.), Zarząd 

Związku na podstawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Południe (Os. Południe 

37, 44-253 Rybnik), Zarząd Związku oszacował wpływ projektu na realizację 

wskaźników rzeczowych. 

 

Zgodnie z wnioskiem, wnioskodawca planuje realizację projektu w okresie II-IV 

kwartał 2019 r.  Wartość całkowitą projektu oszacowano na poziomie 5 000 000 PLN, 

przy wnioskowanym dofinansowaniu na kwotę 4 250 000 PLN. Beneficjent planuje 

następujące wskaźniki: 

a) liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno – zawodowej – 1 szt. 

b) liczba nowo tworzonych mieszkań w istniejących budynkach – 29 szt. 

c) liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 40 osób. 

 

Z punktu widzenia Strategii RIT kluczowym jest wskaźnik oznaczony literą a). 

Związek jest zobowiązany osiągnąć wskaźnik na poziomie 13 obiektów.  

 

Objęcie pracami jednego obiektu, przy nakładzie kosztów oszacowanych na 

5 000 000 mln zł, z dofinansowanie 4 250 000 zł w ramach weryfikowanego projektu, 

wskazuje wprost na niski wpływ przedsięwzięcia na realizację wskaźników 

rzeczowych. 

 

Obawy wzbudza również planowana koncentracja mieszkań chronionych 

treningowych w jednej lokalizacji. Idea mieszkań chronionych treningowych 

zakłada, że powinna być w nich prowadzona praca z osobami z grup wykluczonych 

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako niepożądane jawi się zjawisko 

skupienia w jednym miejscu projektowanej ilości mieszkań. Zamiast osiągnięcia 

efektu integracji i włączenia korzystających z tych mieszkań w tkankę społeczną, 

dojdzie do gettoizacji i stygmatyzacji osób korzystających z mieszkań.  

 

Uwzględniając powyższe Zarząd Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą 

w Rybniku postanowił o nieudzieleniu rekomendacji dla przedmiotowego projektu. 

 
           Przewodniczący Zarządu  

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

             Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

                               (-) Damian Mrowiec 


